
                   
 
 

 
 
 

 

El passat dissabte 1 d’abril   ens vam trobar a l’escola Pau Vila i Dinarès de 
Terrassa per desenvolupar la Segona Fase del Fem Matemàtiques 2017 i la final del 
+Mates d’APaMMs. 
 
En aquesta jornada al voltant de les matemàtiques ens hi vam trobar un total de 
291alumnes  de 5è d’EP a Batxillerat. Concretament 216  eren seleccionats del Fem 
Matemàtiques  i  75 ho eren del +Mates. 
 
Concretament, el nombre d’alumnes participant de cada nivell és el que podeu veure a la 
taula següent: 
 

Nivell Totals 

6è EP 64 

1r ESO 87 

2n ESO 65 

TOTALS 216 

5è EP 33 

3r ESO 
23 

4t ESO 

Bat 19 

TOTALS 75 

 

L’horari de la jornada va ser el següent: 
 

9h00-9h30 Rebuda participants 

9h30-11h00 Prova individual 

11h00-11h30 Esmorzar 

11h30-13h30 Prova equips 

13h30-14h00 Cloenda 

 

 



Després de la rebuda dels alumnes, els acompanyàvem a les aules per 

desenvolupar la prova individual. Quan anaven acabant baixaven al pati a 

esmorzar.  

A continuació havíem de realitzar una gimcana per grups al pati de l’escola i a 

un parc del costat però el temps no ens va acompanyar i vam canviar els 

plans. Vam tornar a les aules on havien realitzat la Prova individual i per 

grups van estar realitzant tot d’activitats d’enginy, enigmes i màgia 

matemàtica. Van acabar composant una sanefa a partir de rectangles de 

colors.  Degut al canvi d’activitat no vam premiar aquesta activitat però 

certament ho van passar molt bé. 

 

Al acabar la gimcana vam penjar totes les sanefes al gimnàs de l’escola i vam 
sortir al pati a fer una foto de grup de tots els alumnes i professors que vam 
compartir la jornada el passat dia 1 d’abril a Terrassa. 
 
Tot seguit vam realitzar la cloenda de la jornada amb l’entrega de premis. 
Per fer-la vam poder comptar amb el Sra. Laura Castillo, Directora del centre; 
la Sra M. Glòria Solà, Presidenta d’APaMMs i la Sra. Rosa Maria Ribera, 
Regidora d’Educació de  Terrassa. 
 
Tot un matí de treball intens però a l’hora gratificant al voltant de les 
matemàtiques. 
Podeu veure un recull de fotos de la jornada a: 
 
https://goo.gl/photos/BCUP4u668VaFF97a9 

 
i un vídeo a: 
 
https://youtu.be/Qfv_NDoT5Zs 
 

 

Miquel Maydeu 

Coordinador FM17 (APaMMs) 
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